
 المالحيدمحم  مداخلة النائب

 باسم الفريق االشتراكي بمجلس النواب

 اختصاصاتالتي تدخل في  القطاعاتفي مناقشة 
 المدينة وسياسة والسكنى الترابية والجماعات الداخلية لجنة
 (5132نونبر  31الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب يوم الجمعة )

_______________________________ 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 السيد الرئيس،

 السيدة والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

أتدخل باسم الفريق االشتراكي في مناقشة القطاعات التي تدخل في  

وسأركز بالخصوص على قضايا الداخلية . اختصاصات لجنة الداخلية

افة إلى والسكن والتعمير وقضايا المدن والخدمات الحضرية باإلض

 .الجهوية

وفي هذا الصدد ينبغي في البداية، أن اجدد تثميني لمضمون الخطاب  

الملكي الذي وجهه جاللة الملك دمحم السادس على الشعب بمناسبة الذكرى 

للمسيرة الخضراء، والذي شكل منعطفا بارزا في مقاربة التنمية،  04

يه من ضرورة وانطالقة خالقة إلعمال الجهوية الموسعة، بكل ما تعن

نسان هدفا للتنمية القرب وممارسة الديمقراطية والحكامة جاعال من اإل

 .المستدامة

إننا في الواقع أمام انطالقة ألوراش استراتيجية سيكون لها دون شك  

 .جهات المملكة جميعاألثر اإليجابي على 

كمنتخبين وحكومة جميعا كمواطنين ويتعين علينا وفي هذا الصدد،  

ت عمومية، أن نكون في مستوى هذه الطموحات االستراتيجية ومؤسسا

 .مبنية على العمل الجاد والمشترك ثقةكل ونتوجه إلى المستقبل ب



الفريق االشتراكي بمجلس وأود في هذا الصدد أن أُلخص رؤية  

 :لإلشكاالت المطروحة في القطاعات التي أشرت إليها سابقا النواب

 

على الحكومة أن تدرك حجم التحديات المطروحة على البالد  :أوال 

وتعمل على إزالة األسباب التي تتسبب في االحتقان االجتماعي، إذ أن من 

الفاعلين السياسيين والجمعويين والجلوس معهم واجبها اإلصغاء إلى باقي 

 .في حوار منتج للحلول البناءة وباعثة للثقة المشتركة

 

ن تعيد إلى المفهوم الجديد للسلطة الذي كان أومة على الحك :ثانيا 

المثلى قيمته قد اطلقه في بداية األلفية الثالثة، حفظه هللا وأيده جاللة الملك 

بما األساسية والحقوق احترام الحريات وكفالة ومضمونه الذي يؤكد على 

 .التعبير السلميالحق في  هافي

 

جعل التدبير المفوض لعا على الحكومة والمنتخبين العمل م :ثالثا 

هذا آلية لتجويد ( الماء والكهرباء والنقل الحضري) للخدمات االجتماعية 

المرفق الحضري وفرض رقابة صارمة على تدبير التفويض وعلى 

 هالخدمات المقدمة والتصدي لكل أشكال الشطط التي قد تسجل من قبل هذ

السارية، ينبغي  الشركة او تلك، وفي انتظار إعادة النظر في العقود

 .المواطنينوحقوق الحرص في أي عقد مقبل على ضمان مصالح 

 

 السيد الرئيس،



من تحول أشكال التدبير  نبهنالقد سبق لنا في بداية هذه الوالية أن  

المفوض إلى معضلة اجتماعية ومصدر توثر بين الدولة والمجتمع، وهو 

 .الدما يحصل اليوم مع كامل األسف في عدد من مدن الب

 

في مقدمة الخدمات الحضرية البد من التشديد على أهمية  :رابعا 

النقل الحضري الذي أصبح من معضالت المدن المغربية، ويكتوي بنار 

إنها قضية تتطلب حلوال . انهياره وتردي خدماته المواطنون المغاربة

، وإال سيزداد األمر احتقانا عاجلة في عدد من كبريات المدن المغربية

مجتمعيا ونحن في الفريق االشتراكي تقدمنا بتعديالت على مشروع قانون 

مفادها إعفاء بعض الخدمات االجتماعية كالماء  6402المالية لسنة 

 (.TVA)وعدادي الماء والكهرباء من الضريبة على القيمة المضافة 

 

من التحديات التي تواجهها المدن  ان عددأال يخفى عليكم  :خامسا 

عن التخطيط الحضري السيء والجرائم العمرانية   ناجمةاليوم،  المغربية

وعلينا ان نستخلص . التي ارتكبت في عدد من المدن والمراكز الحضرية

ومعناه والتصدي لكل المتالعبين  تهيمقالدروس ونعيد للتخطيط الحضري 

 . بمصير المغاربة

 

 :سادسا

نختلف في كون الموارد المرصودة للجهات ال تكفي لالرتقاء بها  ال 

. للتنمية االقتصادية واالجتماعيةومنتجة إلى مستوى مؤسسات محركة 

وعليه فإنه ينبغي التفكير من اآلن في زيادة موارد الجهات وجعلها في 



ولكن . صلب الشراكات العمومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص

على التدبير الديمقراطي لقضايا الجهات  نحرصبل كل ذلك أن علينا ق

المتمثل في  يمبدأ الدستوراليء في إطار تطبيق سوالتصدي ألي تدبير 

 .ربط المسؤولية بالمحاسبة

 

 :سابعا

من باب المسؤولية األخالقية والسياسية، نحن مطالبون بالحرص  

 الترابيةها الجماعات إنجاز المشاريع العمومية التي تنجزفي على الجودة 

والجهات، وهذا من مسؤولية وزارة الداخلية كوزارة وصية على االنتداب 

 .المحلي واإلقليمي والجهوي

 

 :ثامنا

 األساسيةيطرح الغش والتدليس في البناء وفي إنجاز التجهيزات  

بالمدن إشكاالت حقيقية ، إذ أن االستثمار العمومي ال ينتج مشاريع من 

ولعل المدن الجديدة والمراكز الصاعدة . يد وقابلة لالستدامةالمستوى الج

وفي هذا الصدد، فإن الحكومة تتحمل . خير مثال على سوء اإلنجاز

مسؤولية تاريخية عما يقع من غش وتدليس في اإلنجاز وتنفيذ الصفقات، 

وصرف كما أن التاريخ لن يرحمها إن هي استمرت في غض الطرف 

 .عن هذا الغشالنظر 

 

 : اسعات



عالقة بما سبق، يطرح النمو الحضري والتمدن العشوائي مشكالت  

كبرى من حيث غياب التجهيزات األساسية أو ضعفها ونمو السكن 

العشوائي واألمن والمرافق االجتماعية وسندفع الثمن غاليا إذا لم يتم العمل 

 .نتهاليوم على التصدي لهذه اإلشكاالت والتحكم في التوسع العمراني وعقل

 

 : عاشرا

المشاكل الخطيرة التي تواجهها المدن  يعتبر التحدي األمني اليوم من

وفي هذا الصدد ال يسعنا إال أن نثمن . المغربية والمراكز الحضرية

اإلجراءات األمنية الصارمة التي تتخذ لمكافحة الجريمة، إال أننا نشد على 

ضرورة تعميمها واستدامتها وتشديدها حتى نثبت ثقة المواطن في األجهزة 

إذ  في هذا الصدد. تساهل معهمال ى المجرمين بأن األمنية ونوجه رسائل إل

بكل أنواعها ولمقترفي الجرائم  الممنوعاتنتصدى لتجار نحن لم 

 .واالعتداءات على المواطنين وأمالكهم

 

 السيد الرئيس، 

ة من قضايا المواطنين بأختم بالتأكيد على أننا بصدد قطاعات قري 

تى نعيد ثقة الناس في أجهزة اإلشكاالت المطروحة فيها ح ةوعلينا معالج

بالدهم ومستقبلها ألن الثقة شرط أساس للتعبئة التي نحن في حاجة إليها 

تحت القيادة الرشيدة لجاللة الملك  اليوم لدرء المخاطر التي قد تهدد بالدنا

 .دمحم السادس  نصره هللا

 

 شكرا لكم


